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 سریزه
مې د سلواغې تر ۰۱لمریز کال د مرغومي له  ۰۹۳۱مې )د ۰۹مې تر ۰۱م کال د جنوري له ۰۲۰۲دغه راپور د 

ژوبلې شمېرې رانغاړي. په دې اوونۍ نېټې پورې د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ې(م۹
 نور هم ټپیان شوي دي. ۱۰تنه وژل شوي او  ۰۵۱کې د ټول هېواد په کچه 

په مجموعي ډول ژوبلې کچه د راپور د شمېرو له مخې، دا اوونۍ بیا هم په هېواد کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ
تنه وژل شوي او  ۰۰۲تنه وژل شوي او ټپيان شوي وو او دا اوونۍ هم ټول  ۰۹۰کمه ده. تېره اوونۍ په ټول هېواد کې 

 ټپيان شوي دي.
ژوبلې کچه د تېرې اوونۍ په پرتله لږ لوړه شوې ده. د افغان ځواکونو د د حکومتي ځواکونو په اړخ کې د مرګ

پېښې په اروزګان او بغالن والیتونو کې وشوې، چېرته چې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه ژوبلې تر ټولو خونړۍ مرګ
 نور ټپیان شول. ۱پولیس ووژل شول او  ۰۲

ژوبلې تر ټولو خونړۍ پېښې په ژوبلې کچه بیا دا اوونۍ د لږ کموالي ښودنه کوي. د ملکي مرګد ملکي وګړو د مرګ
 نور ټپیان شول. ۳تنه ملکي وګړي پکې وژل شوي او  ۰۰وې، چې لږ تر لږه فاریاب او خوست والیتونو کې وش

ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د لږ زیاتوالي ښودنه کوي؛ خو بیا هم په والو مخالفینو د مرګد دولت د وسله
ه ده، چې یو المل یې هم ژوبلې کچه هم کموالو مخالفینو د مرګمجموعي ډول د تېرو اوونیو په پرتله د دولت د وسله

 په هېواد کې د یخنۍ سړه څپه ده.
ژوبلې شمېرې او جزئیات لولئ. والو مخالفینو او ملکي خلکو د مرګپه دغه راپور کې د افغان ځواکونو، د دولت د وسله

 یل لولئ.همدا راز د راپور په وروستۍ برخه کې د هېواد د ټولیز امنیتي وضعیت او مهمو امنیتي پېښو په اړه تحل

 

 ژوبلهافغان ځواکونو ته اوښتې مرګ
 مه: ۸۱د جنوري 

نور طالبانو ته تسلیم شوي  ۰۱او  وژل شويپولیس  ۹د زابل والیت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې 
 دي.

واله نښته والو ترمنځ په وسلهییزو پولیسو او طالب وسلههد سیمګیاڼیو او مومندره ولسوالیو کې د ننګرهار والیت په خو 
 دي. وژل شويییز پولیس سیمه ۹کې، 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51161389
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51161389
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563525
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563525
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والو طالبانو ترمنځ په و نوراید کلیو کې د افغان ځواکونو او وسلهد بلخ والیت د چهاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد ا
 شوی دی. ټپيواله نښته کې یو د ملي اردو سرتېري وسله

 مه: ۸۱د جنوري 
والو موټرسایکل سپرو دوه یژاندو وسلهناپ د اروزګان والیت د ترینکوټ ښار په میرویس نیکه سړک سیمه کې، دوو

 .ووژلپولیس په ډزو 
 دي. وژل شويتنه پولیس  ۹والو طالبانو په برید کې د کندز والیت په ګل تپه ولسوالۍ کې د وسله

 مه: ۰۲د جنوري 
امنیتي  ۹واله نښته کې ترمنځ په وسله طالبانو والونړ والیت په سروکاڼو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلهو د ک

 شوي دي. ټپیانسرتېري 
 مه: ۰۸د جنوري 

والو مخالفینو او پولیسو ترمنځ په ه هرات بازار سیمه کې، د دولت د وسلهد کندهار والیت د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند پ
 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شویواله نښته کې یو پولیس وسله

 مه: ۰۰د جنوري 
والو طالبانو د پولیسو پر پوسته بریدونه وکړل، چې په لومړي برید کې یې د اروزګان والیت په چنارتو ولسوالۍ کې وسله

 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شوییس ووژل، وروسته په دوهم برید کې یې بیا یو پولیس پول ۴
او یو بل تن  شویوال برید کې د ملي امنیت مطبوعاتي مسئوول وژل د هلمند والیت په لښکرګاه ښار کې په یوه وسله

 شوی دی. ټپي

د فاریاب والیت په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې د سړک ترغاړې ماین چاودنه کې د ملي اردو د دوهم کنډک د رئیس 
 او دوه ساتونکي یې ټپیان شوي دي. وژل شويتنه  ۹ارکان په ګډون 

 شوي دي. او دوه نور ټپیان وژل شويامنیتي سرتېري  ۹والو طالبانو په برید کې په کاپیسا والیت کې د وسله
 مه: ۰۲د جنوري 

والو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې له کبله یې په چایله سیمه کې وسله د تخار والیت د بهارک ولسوالۍ
 او یو بل ټپي شوی دی. وژل شويدوه تنه ملي پولیس 

https://www.mashaalradio.com/a/30384347.html
https://www.mashaalradio.com/a/30384347.html
https://da.azadiradio.com/a/30386798.html
https://da.azadiradio.com/a/30386798.html
http://azamm.org/?p=64558
http://azamm.org/?p=64558
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-51180699
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-51180699
http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A7/
http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A7/
https://da.azadiradio.com/a/30390747.html
https://da.azadiradio.com/a/30390747.html
https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=563901
https://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=563901
https://www.nunn.asia/157986/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88/
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://www.avapress.com/ps/news/201600/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BC%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.avapress.com/ps/news/201600/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BC%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
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 ۵سړک سیمه کې د پولیسو پر پوسته برید وکړ چې له کبله یې  ۳والو طالبانو د کندز ـ بغالن پر لویه الره د فابریکې وسله
 نور ټپیان شوي دي. ۱او  شويوژل پولیس 
 ژوبله:: افغان ځواکونو ته اوښتې مرګ۸-جدول

 ټول وژل شوي او ټپیان ټپيان وژل شوي نوم

 ۱ ۹ ۹ ملي اردو

 ۴۹ ۰۱ ۰۱ پولیس

 ۹۱ ۸۱ ۲۲ مجموعه

 

 ژوبلهوالو مخالفينو مرګد دولت د وسله
 مه: ۸۱د جنوري 

وال تنه وسله ۴واله نښته کې والو طالبانو ترمنځ په وسلهځواکونو او وسلهآباد ولسوالۍ د افغان  د کندز والیت په خان
 او دوه نور ټپیان شوي دي. وژل شويطالبان 

واله نښته کې دوه طالب بانو ترمنځ په وسلهوالو طالد فاریاب والیت په بلچراغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويوال وسله

شوي او یو بل  وژلوال طالبان د افغان ځواکونو په یوه هوايي برید کې د فراه والیت په کاریز شهر سیمه کې څلور وسله
 ټپي شوی دی.

وژل طالبان  والوسله ۰۲د جوزجان والیت په فیض آباد او خانقاه ولسوالیو کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 
 نور ټپیان شوي دي. ۰۱او  شوي

 مه: ۸۱د جنوري 
 ۱والو طالبانو ترمنځ په نښته کې ې د افغان ځواکونو او وسلهد ننګرهار والیت په مومندره او خوګیاڼیو ولسوالۍ ک

 دي. وژل شويوال طالبان وسله

https://www.nytimes.com/2020/01/02/magazine/afghan-war-casualty-report-january-2020.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/17/c_138713579.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/17/c_138713579.htm
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563492
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563492
https://da.azadiradio.com/a/30384319.html
https://da.azadiradio.com/a/30384319.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122135-%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122135-%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122135-%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563525
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563525
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وژل وال طالبان وسله ۱ې په نهرسراج او ګرمسېر ولسوالیو کې د افغان کومانډو ځواکونو په عملیاتو کد هلمند والیت 
 دي. شوي

او دوه  وژل شويوال طالبان وسله ۰د لوګر والیت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ملي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې 
 نور ټپيان شوي دي.

وال طالبان وسله ۴واله نښته کې والو طالبانو او پولیسو ترمنځ په وسلهد وسلهوالۍ کې د داینکډي والیت په کجران ولس
 تنه نور ټپیان شوي دي. ۹او  وژل شوي

وال طالبان وسله ۰۲د هرات والیت په کوه زور او چشت شریف ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوايي بریدونو کې 
 دي. وژل شوي

والو والو طالبانو په وسلهد بلخ والیت د چهاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوراید کلیو کې د افغان ځواکونو او وسله
 دي. وژل شويوال طالبان نښتو کې دوه وسله

 مه: ۸۱د جنوري 

او  وژل شویوال طالب واله نښته کې یو وسلهوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په وسلهپه فاریاب والیت کې د وسله
 دوه نور ټپیان شوي دي.

او یو بل ټپي  وژل شويوال طالبان افغان ځواکونو په هوايي برید کې څلور وسلهد فراه والیت د مرکز اړوند سیمه کې د 
 شوی دی.

 دي. وژل شويوال طالبان د بلخ والیت په شولګره ولسوالۍ کې په یوه هوايي برید کې څلور وسله

لو طالبانو د یوه واد پکتیا والیت د آریوب ځاځي ولسوالۍ په کته سنګ سیمه کې د افغان ځواکونو په برید کې د وسله
 دي. وژل شويتنه  ۱قوماندان په ګډون 

 مه:۰۲د جنوري 
واله والو طالبانو ترمنځ په وسلهد بدخشان والیت د وردوج ولسوالۍ په پل سنګاني سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله 

 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۹کې  نښته
 مه: ۰۸د جنوري 

 دي. وژل شويوال طالبان وسله ۰۰د غزني والیت په ګیالن ولسوالۍ کې په یوه هوايي برید کې 

http://www.jomhornews.com/fa/news/124160/
http://www.jomhornews.com/fa/news/124160/
http://www.jomhornews.com/fa/news/124160/
https://tatobaynews.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%87/%d9%84%d9%88%da%ab%d8%b1-%da%a9%db%90-%db%b4-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%ab-%da%98%d9%88%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%da%9a%d8%aa%db%90/
https://tatobaynews.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%87/%d9%84%d9%88%da%ab%d8%b1-%da%a9%db%90-%db%b4-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%ab-%da%98%d9%88%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%da%9a%d8%aa%db%90/
http://bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122156-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://www.afghanistantimes.af/20-taliban-killed-in-herat/
https://www.avapress.com/ps/news/200981/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%DB%90-%DB%B8-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.avapress.com/ps/news/200981/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%DB%90-%DB%B8-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://da.azadiradio.com/a/30385884.html
https://da.azadiradio.com/a/30385884.html
https://tatobaynews.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%87/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%85%d9%84%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b6%d8%af-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88%da%98%d9%84-%d8%b4%d9%88%d9%8a/
https://tatobaynews.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%87/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%85%d9%84%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b6%d8%af-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88%da%98%d9%84-%d8%b4%d9%88%d9%8a/
http://bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122230-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/security/item/122230-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/20/c_138721083.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/20/c_138721083.htm
https://tatobaynews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A/
https://tatobaynews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A/
https://af.sputniknews.com/afghan/202001214498458-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-11-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C/
https://af.sputniknews.com/afghan/202001214498458-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-11-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C/
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والو مخالفینو او پولیسو ترمنځ په وسلهد کندهار والیت د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په هرات بازار سیمه کې د دولت د 
 دي. وژل شويوال واله نښته کې دوه وسلهوسله

 مه:۰۰د جنوري 

او  وژل شويوال مخالفین د دولت وسله ۰۴د کندهار والیت په میوند ولسوالۍ کې د افغان هوايي ځواکونو په برید کې 
 دوه نور ټپیان شوي دي.

 مه:۰۲د جنوري 
والو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوسته برید وکړ، چې وروسته د ملي پولیسو د تخار والیت په بهارک ولسوالۍ کې وسله

 او دوه نور ټپیان شول. ووژل شولوال طالبان په ځوابي ډزو کې څلور تنه وسله
 ژوبله:والو مخالفينو ته اوښتې مرګ: د دولت وسله۰-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۰۴۰ ۹۰ ۰۰۰ طالبان

 ۸۹۰ ۲۸ ۸۸۸ مجموعه

 
 ژوبلهملکي وګړو ته اوښتې مرګ

 مه: ۸۱د جنوري 
کلن ماشوم  ۰۰او یو  وژل شویوالو کسانو په برید کې یو ملکي وګړی یاب والیت په بلچراغ ولسوالۍ کې د وسلهد فار

 ټپي شوی دی.

 مه: ۸۱د جنوري 

 ۱والو کسانو د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ سیمه کې وسلهد فاریاب والیت د اندخوی ولسوالۍ په خانقاه 
انو اچولې؛ خو طالبانو الس لرل پکې رد او دوه نور یې ټپیان کړل. افغان حکومت د دغې پېښې پړه پر طالب ووژلغړي 

 کړي دي.
 

http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A7/
http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A7/
https://da.azadiradio.com/a/30390811.html
https://da.azadiradio.com/a/30390811.html
https://www.avapress.com/ps/news/201600/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BC%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.avapress.com/ps/news/201600/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%90-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BC%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563492
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563492
http://reporterly.net/live/newsfeed/sunday-january-19/six-family-members-shot-killed-by-taliban-in-faryab/
http://reporterly.net/live/newsfeed/sunday-january-19/six-family-members-shot-killed-by-taliban-in-faryab/
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 مه: ۰۲د جنوري 
وژل ملکي وګړي  ۹د خوست والیت د جرګو تاالر ته څېرمه سیمه کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله 

 دي. شوي
 مه: ۰۸د جنوري 
 .وواژهوالو طالبانو د پولیو د واکسینو یو کارکوونکی یت په آریوب ځاځي ولسوالۍ کې وسلهد پکتیا وال
 مه: ۰۰د جنوري 

او  وژل شوید فاریاب والیت په دولت آباد ولسوالۍ کې په یوه درملتون کې د السي بم د چاودنې له کبله یو قومي مشر 
 تنه نور ټبیان شوي دي. ۱

والو یو قاضي په ډزو د ننګرهار والیت په بهسودو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو اکماالتي بېس ته څېرمه ناپېژاندو وسله
 .وواژه

 دي. وژل شويپه یوه امنیتي پېښه کې دوه ملکي وګړي په کاپیسا والیت کې 

 مه: ۰۲د جنوري 
ه یې د سړک سیمه کې د پولیسو پر پوسته برید وکړ چې له کبل ۳والو طالبانو د کندز ـ بغالن په لویه الره د فابریکې وسله

 تنه نور ټپیان شوي دي. ۹او  وژل شويملکي وګړي  ۰پولیسو ترڅنګ 
 ژوبله:: ملکي وګړو ته اوښتې مرګ۲-جدول

 ټول وژل شوي او ټپيان ټپيان وژل شوي نوم

 ۰۳ ۰۰ ۰۱ ملکي وګړي

 ۰۱ ۸۰ ۸۱ مجموعه
 

 پایله او د اوونۍ تحلیل
 ۰۱م د جنوري له ۰۲۰۲مې )د ۹مې د سلواغې تر ۰۱ کال د مرغومي له ۰۹۳۱د راپور د شمېرو له مخې، د روان لمريز 

نور هم ټپيان  ۱۰پکې وژل شوي او  ۰۵۱ژوبله اوښتې ده، چې تنو ته مرګ ۰۰۲( نېټې پورې د ټول هېواد په کچه ۰۹تر 
 شوي دي.

https://da.azadiradio.com/a/30386725.html
https://da.azadiradio.com/a/30386725.html
https://da.azadiradio.com/a/30386725.html
http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B7/
http://khabarnama.net/blog/2020/01/21/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B7/
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563871
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563871
https://da.azadiradio.com/a/30392426.html
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563913
https://ariananews.af/%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/?lang=fa
https://ariananews.af/%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/?lang=fa
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ونۍ ژوبله د تېرې او ژوبلې مجموعي کچه کمه ده؛ خو د افغان ځواکونو مرګپه دې اوونۍ کې بیا هم د جګړې د مرګ
تنه افغان امنیتي سرتېري وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې دا  ۰۲په پرتله د لږ لوړوالي ښودنه کوي. تېره اوونۍ 

ژوبلې کچه والو مخالفینو د مرګتنه افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د دولت د وسله ۹۲کچه لوړه شوې ده او ټول 
وال مخالفین وژل شوي وو؛ خو په دې اوونۍ کې تنه د دولت وسله ۰۲۳نۍ بیا تقریبا د تېرې اوونۍ هومره ده. تېره اوو 

ژوبلې کچه هم د تېرې اوونۍ په پرتله د لږ کموالي ښودنه کوي. تېره اوونۍ تنه ده. د ملکي وګړو د مرګ ۰۰۰دا شمېره 
 ه شوې ده.تنو ته راټیټ ۰۱تنه و، خو په دې اوونۍ کې بیا دا شمېره  ۰۲د ملکي وګړو د وژل شوو شمېر 

ژوبلې کچه ټيته ده؛ خو بیا هم د ماینونو په چاودنو کې ملکیانو ته که څه هم په دې اوونۍ کې د ملکي وګړو د مرګ
ژوبله اوښتې ده. د یوناما او چټهام هاوس په نوم څېړنیز مرکز د تازه شمېرو له مخې، په روانه جګړه کې د سړک مرګ

ژوبله اوښتې ده. د یوناما د شمېرو له مخې، په تېر مېالدي ودنو کې ډېره مرګترغاړې ځای پر ځای شوو ماینونو په چا
 ژوبله د ماینونو په چاودنو کې اوښتې ده.سلنه ملکي مرګ ۵۱کال کې 

له بلې خوا ملکي وګړي ال هم په پراخه کچه د هوایي بریدونو قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک 
نۍ کې تایید کړه، چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د تېرې اوونۍ په هوایي بمباریو کې د کمیسیون په روانه اوو 

 ژوبله اوښتې ده.ملکیانو ته مرګ ۰۵ښځو او ماشومانو په ګډون 
ژوبلې کچه د وړاندې اوونیو په پرتله کمه ده، چې بیا په ټولیز ډول، په دې اوونۍ کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ

عمده المل یې هم د هېواد په سړو سیمو کې د امنیتي پېښو کموالی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د یې هم یو 
 تاوتریخوالي پر کمښت توافق ته نږدې کېدل دي. 

داسې برېښي، چې امریکا او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې شوي او په نژدې راتلونکي کې به دا هوکړه السلیک شي. 
فغانستان ولسمشر اشرف غني د سویس په داووس ښار کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترمپ سره په دې اوونۍ کې د ا

هم وکتل او د سولې د روان بهیر په اړه یې هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ټینګار کړی، چې په افغانستان کې باید 
ي چې د تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د تاوتریخوالي په کچه کې په ښکاره او د ډاډ وړ کموالی راشي. داسې برېښ

 امریکایي لوري ته د طالبانو له خوا پر وړاندې شوي آفر ښایي توافق وشي او د سولې هوکړه السلیک شي.
ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په قاصد د ستراتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ

ېدنې او خونړي وضعیت پای یوازې او یوازې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو او سولې له الرې هېواد کې د روانې وینې توی
شونی دی. له همدې کبله پر افغان حکومت او ښکېلو نړیوالو لورو غږ کوو، چې د جګړې پر ډګر د تمرکز پر ځای د 

 سولې هڅو ته پام واړوي.
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 ژوبله:مرګ : د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي۹-جدول 

 انــــــــټپی نوم شـــــويوژل  نوم

 ۰۳ افغان ځواکونه ۹۲ افغان ځواکونه

 ۹۰ وال مخالفیند دولت وسله ۰۰۰ وال مخالفیند دولت وسله

 ۰۰ ملکي وګړي ۰۱ ملکي وګړي

 ۲۰ مجموعه ۸۵۱ مجموعه

 ۰۰۲              ټول وژل شوي او ټپیان 

 پای

 


